
PROTOKÓŁ nr LVI/2014 

z sesji Rady Gminy Opatów odbytej dnia 21 sierpnia 2014 roku 

w świetlicy środowiskowej  w Opatowie 

Godzina  rozpoczęcia 13
oo

, godz. zakończenia 16
30 

Na 15 radnych obecnych na sesji 13 radnych 

Zaproszeni  goście: 

1. Wójt Gminy                - Bogdan Sośniak 

2. Sekretarz Gminy         - Jerzy Szyja 

3. Skarbnik Gminy          - Zbigniew Kowalik 

4. Wicestarosta Powiatu - Henryk  Kiepura 

5. Radca Prawny   – Wanda Balas 

6. Sołtysi 

Lista obecności radnych i sołtysów w załączeniu do protokołu. 

O terminie posiedzenia radni zostali powiadomieni pisemnie. 

Porządek  obrad 

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności  

2. Przedstawienie porządku obrad  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

4. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności miedzy sesjami  

5. Interpelacje i zapytania radnych i sołtysów  

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

a. zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok  

b. zmiany uchwały dot. emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i 

wykupu  

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych i sołtysów.  

8. Sprawy bieżące  

 

9. Zakończenie LVI zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów.  

Przebieg posiedzenia: 

Ad-1.  

Otwarcia  sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy – Witold Łacny , powitał 

wszystkich zebranych i na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność sesji. 

Ad-2.  

Na wniosek Przewodniczącego Rady, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.  



Ad-3. 

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie, bez uwag. 

Ad-4 i 5 

Wójt Gminy Bogdan Sośniak poinformował o przebiegu robót przy budowie 

kanalizacji w Iwanowicach Małych. 

- zrealizowano projekt unijny w przedszkolach na terenie gminy 

- nominowany został dyrektor  Szkoły Podstawowej w Wilkowiecku, na 10 miesięcy 

funkcje te pełnić będzie Pani Mariola Warchoł, po tym okresie zostanie ogłoszony 

konkurs 

- za środki pochodzące z opłat za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym , została 

zakupiona kostka na chodnik do Opatowa.. prace przy układaniu kostki przy pomocy 

ekipy budowlanej oraz więźniów. 

- przetarg na drogę dojazdową do pól w Waleńczowie 

- uruchomiony został system sms-owego powiadamiania 

- zakończono postępowanie w sprawie wyboru oferenta na emisje obligacji 

-  przypomniał o konieczności złożenia oświadczenia majątkowego na koniec 

kadencji – termin 22 września br. 

- 24 sierpnia br. Dożynki Gminne  w Iwanowicach Małych 

- 31 sierpnia br. przemarsz wojsk, ułanów przez gminę  

- 6 września br. rekonstrukcja widowiska historycznego na Górze Opatowskiej 

14 września br. odsłonięcie pomnika w Wilkowiecku 

Radna Renata Konieczka zainteresowała się czy gminę stać na urządzanie tylu 

imprez, w związku z ostatnimi trudnościami finansowymi w budżecie gminy , 

zapytała o koszt „gwiazdy wieczoru” na dożynkach w Iwanowicach Małych. 

Wójt Gminy udzielił odpowiedzi, przy okazji zastanawiając się czy jest sens 

corocznego organizowania dożynek, zauważył spadek zainteresowania tą imprezą. 

Radny Józef Chyra  zwrócił uwagę na zwiększenie opieki medycznej w szkołach.  

Wójt Gminy stwierdził, ze wypadki mogą zdarzyć się wszędzie, ale trzeba się 

zastanowić nam możliwością zwiększenia  bezpieczeństwa medycznego. 

Radny Dariusz Zając zapytała o Klub Sportowy Maraton. 

Wojt Gminy poinformował, ze zostało przewidziana kwota  ok 20 tys zł na zakup 



kontenera socjalnego dla Klubu. 

Sołtys wsi Wilkowiecko – Jerzy Grzeliński  zauważył, ze istnieje potrzeba budowy 

chodnika w Wilkowiecku w centrum, cały fundusz sołecki na ten rok, został na to 

przeznaczony.  

Radny Piotr Rojszczyk -  potrzebna jest regulacja drogi w Złochowicach ul. Zielona 

Wójt Gminy uważa, ze Komisja Porządku Publicznego powinna zrobić posiedzenie 

wyjazdowe w teren i zdecydować o najpotrzebniejszych robotach na drogach, w 

remizach, szkołach. 

Ad- 6 

a. Uchwała w sprawie  zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok -  

przedstawił Skarbnik Gminy – podjęta jednogłośnie  

b. uchwała w sprawie zmiany uchwały dot. emisji obligacji oraz zasad ich 

zbywania, nabywania i wykupu 

Z uchwałą zapoznał Skarbnik Gminy – uchwała podjęta jednogłośnie.  

Ad- 7 

Radny Władysław Grzeliński zapytał co remontem szkoły w Złochowicach. 

Wójt Gminy poinformował, że na teraz będzie robiona elewacja, co do zaleceń 

nadzoru budowlanego, zostało wysłane pismo, ale te roboty przesunąć na rok 2015. 

Sekretarz Gminy przypomniał o zbliżających się wyborach i w związku z tym 

terminem rejestracji komitetów wyborczych. 

Ad- 8 

Wobec zrealizowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy  zamknął  LVI 

zwyczajną sesję Rady Gminy Opatów. 

 

 

Protokołowała 

Joanna Krotla  


